North Ship slipper single fra deres kommende album
Musikkollektivet North Ship, der er ledet af sanger og sangskriver Tom Golzen, følger op på
deres roste debutalbum Murder River (2013), når de til september er klar med deres anden
fuldlængde, Thieves. Første udspil fra det kommende album er singlen Lovers and Fighters,
der har release 13. april.
Thieves
Albummet markerer en ny kurs for North Ship. Og dette høres også på singlen Lovers and Fighters. Bandet
har begivet sig mod en mere fyldig, band-baseret lyd, hvor musikken er blevet mere insisterende og ordene
mere kantede og direkte. North Ship anno 2015 er stadigvæk pop/rock med et alternativt twist, men hvor
bandet tidligere bevægede sig omkring et mere underspillet udtryk, der leverer besætningen i dag et mere
tydeligt, fremadrettet pop touch.
North Ship
Realiseringen af et North Ship album er en udfordrende og uforudsigelig proces. Bandet går efter at
fornemme øjeblikket – at indfange en unik stemning. Måske lidt som med fotografering. Processen i
sammenhæng med indspilninger er klassisk "live i studiet" – en tilgang, der har været risikabel og
tidskrævende, men som i sidste ende er den kreativt mest givende for bandet.
Bandets musik er en verden af kontraster. Det lyriske univers er især inspireret af kunstnere som Lou Reed,
Leonard Cohen og Damon Albarn, og musikken trækker på indflydelse fra navne som Blur, Paul Simon, The
Walker Brothers og Nick Cave. Resultatet er melodiøse og iørefaldende, overraskende og mærkeligt
optimistiske sange leveret af trommer, bas, akustiske og elektriske guitarer, keyboards og vocal.
North Ship er: Vokal, akustisk guitar og elektrisk bas: Tom Golzen, Kor: Signe Haupt og Nadja Thorbek Uldall
(Birds Happen), Trommer: Thomas Duus (Love Shop), Elektrisk guitar: Klaus Mandal Hansen (Ræv Hund
Bjørn), Dobbelt bas: Asger Baagøe (Birds Happen), Keyboards: Rasmus Kragh Bjerregaard (Ræv Hund Bjørn)
Singlen Lovers and Fighters har digital release på alle sædvanlige platforme mandag den 13. april.
Der er også lavet denne video til sangen Lovers and Fighters
Albummet Thieves har release den 1. september
Produktion, indspilning, mix og mastering af Thomas Li i My Room Studio, København
Label: Hipster Records
Band hjemmeside
Facebook

